
รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 1

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37800 เด็กชาย ก้องภพ คชาธาร
2 37806 เด็กชาย กิจภูธิป ยาวิลาด
3 37833 เด็กชาย ชญานนท์ งามชัยชูสิทธิ์
4 37854 เด็กชาย ณภัทร ศรีม่วง
5 37873 เด็กชาย ณัฐศิษย์ พ่วงไผ่
6 37909 เด็กชาย ธีธัช เลาบุญเสถียร
7 37912 เด็กชาย ธีรภัทร์ แก้วทุง่
8 37914 เด็กชาย ธีรภัทร นิลทวี
9 37930 เด็กชาย นันทวัฒน์ หมื่นมะโน
10 37936 เด็กชาย ปกาสิต เพ็ชรพุดจาด
11 37946 เด็กชาย ปิยังกูร แก้วเก่า
12 37947 เด็กชาย ปุณณกฤต สุขมา
13 37953 เด็กชาย พงศ์พิทักษ์ คําสูง
14 37963 เด็กชาย พิทนัณ อบเชย
15 37971 เด็กชาย ภคนันท์ ทรัพย์แสง
16 37997 เด็กชาย รชต นาคประเสริฐ
17 38013 เด็กชาย วรากร นนท์แก้ว
18 38033 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กาวิละบุตร
19 38043 เด็กชาย สิทธิโชค เพ็งมา
20 38046 เด็กชาย สิรภพ นวลใย
21 38080 เด็กหญิง กัญญ์พิชชา อินอยู่
22 38086 เด็กหญิง เขมนิจ ทิพย์สังวาลย์
23 38090 เด็กหญิง จิตตานันท์ เสือภู่
24 38092 เด็กหญิง จิราภา เมฆพัฒน์
25 38097 เด็กหญิง ชญานิน พุม่ห้วยรอบ
26 38103 เด็กหญิง ญาชิตา วรากรเจริญ
27 38107 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปุญญพันธ์
28 38156 เด็กหญิง เมย์ยานี เจิมเจริญสุข
29 38175 เด็กหญิง วิชญาพร ช่วยเพ็ญ
30 38177 เด็กหญิง วิณิชยา เยนา
31 38197 เด็กหญิง สุพรรษา พระบรรเทา
32 38203 เด็กหญิง อภิชญา รักถึง

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 2

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37793 เด็กชาย กฤติพงษ์ ดอกจันทร์
2 37801 เด็กชาย ก้องภพ จิตรพินิจ
3 37804 เด็กชาย กัณฑ์เอนก ภักดีบริบาล
4 37807 เด็กชาย กิตติกวิน คําวงษ์
5 37809 เด็กชาย กิตติทัต ด้วงคง
6 37841 เด็กชาย ชัยรักษ์ นุ่มนิ่ม
7 37853 เด็กชาย ณดนย์ เหล่ียมไทย
8 37866 เด็กชาย ณัฐภูมิ จันทร์เทศ
9 37874 เด็กชาย ดนัย กล่ินขจร
10 37878 เด็กชาย ต้นแบบ ยืนยงค์
11 37895 เด็กชาย ธนวินท์ โชติแก้ว
12 37908 เด็กชาย ธิษณ์ธาวิน คงนา
13 37938 เด็กชาย ปฏิภาณ ปานขํา
14 37941 เด็กชาย ปริพรรห์ ดีสาร
15 37962 เด็กชาย พิจักษณ์ เสตะพันธ์
16 37984 เด็กชาย ภูมรินทร์ มั่นคง
17 38018 เด็กชาย วายุ นวลคํา
18 38028 เด็กชาย ศิริภัทร หอมหวล
19 38034 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภูก่ัน
20 38058 เด็กชาย อภิรักษ์ ทับจาก
21 38069 เด็กชาย อัครพนธ์ มั่นหมาย
22 38094 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ เกรแฮม
23 38106 เด็กหญิง ณัฐชยา เรืองรอง
24 38121 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ฝ้ันมงคล
25 38128 เด็กหญิง เนตรทราย เนียมหอม
26 38132 เด็กหญิง ปนัดดาภรณ์ หมอกมืด
27 38135 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุญคง
28 38139 เด็กหญิง พชรกร บูชาวัง
29 38143 เด็กหญิง พัชราพร ปล้องนาค
30 38146 เด็กหญิง พัทธ์ศิกาณจน์ หล่อหลอม
31 38160 เด็กหญิง รัชนก ศรีคล้าย
32 38199 เด็กหญิง สุพิชชา อํานัคมาตร์

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 3

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37798 เด็กชาย กฤษณภัทร์ กีรติธนาฒย์
2 37826 เด็กชาย จิรัสม์ มะโนทน
3 37831 เด็กชาย ฉันทพัฒน์ พูลอ่าํ
4 37834 เด็กชาย ชนกันต์ ขาวมะลิ
5 37902 เด็กชาย ธรรมเทพ กล่ินทุง่
6 37919 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ดีประดิษฐ์
7 37965 เด็กชาย พีรพัฒน์ จํานงค์
8 37980 เด็กชาย ภีรพัชร มธุพจน์
9 37988 เด็กชาย ภูวดิท ก่อวุฒิพงศ์
10 37992 เด็กชาย ยศกร คําศรี
11 38064 เด็กชาย อมรธรรมสิริ สุวรรณวงษ์
12 38066 เด็กชาย อรรถวิศญ์ รอดวิเศษ
13 38102 เด็กหญิง เชาวน์ปวีณ กังวาล
14 38201 เด็กหญิง สุรัชชณา เกตุเผือก

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 4

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37792 เด็กชาย กริชกร ชื่นบางบ้า
2 37840 เด็กชาย ชัยยุทธ ส้มเพ็ชร
3 37915 เด็กชาย ธีรภัทร น่วมหมวด
4 37950 เด็กชาย พงศกร ไร่พุทธา
5 38022 เด็กชาย วิสุทธิพล พรมพิราม
6 38041 เด็กชาย สิทธิกร ลือเดช
7 38042 เด็กชาย สิทธิชัย น้อยยะนะ
8 38104 เด็กหญิง ญาณัฐฉรา คลังภักดี
9 38124 เด็กหญิง นพรัตน์ ยะสาธโร
10 38141 เด็กหญิง พัชรพฤกษ์ พิณดนตรี
11 38185 เด็กหญิง สิริกร สมสาย
12 38204 เด็กหญิง อภิชญา รอดทิม
13 38209 เด็กหญิง อุบลวรรณ เป้นุช
14 38212 เด็กหญิง ไอริน อยู่คง

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 5

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37796 เด็กชาย กฤษฎา แสงสง่า
2 37818 เด็กชาย จาตุรนต์ ขาวป้อม
3 37820 เด็กชาย จิตติพัฒน์ พิรณฤทธิ์
4 37821 เด็กชาย จิรโชติ บ้านขมิ้น
5 37860 เด็กชาย ณัฐนนท์ อรุณสวัสด์ิ
6 37870 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคีลี
7 37877 เด็กชาย ดีพร้อม เสาวภา
8 37886 เด็กชาย ธนกร อินทร์เพชร
9 37888 เด็กชาย ธนกฤต สิริพงศ์สถาพร
10 37897 เด็กชาย ธนา น้อยธรรมราช
11 37905 เด็กชาย ธัชชัย โกมลบูรณ์
12 37931 เด็กชาย นิพิฐพณน์ แสงหมี
13 37955 เด็กชาย พงษ์พันธ์ อุ่นแก้ว
14 37960 เด็กชาย พัทธพล ไทยทอง
15 37964 เด็กชาย พิพัฒน์พล ดวงชื่น
16 37974 เด็กชาย ภากรณ์ ขึ้นทันตา
17 37979 เด็กชาย ภานุวัตน์ ม่วงวงษ์
18 37983 เด็กชาย ภูเบศ หวังดีกลาง
19 38010 เด็กชาย วชิราวุธ เรียบร้อย
20 38019 เด็กชาย วายุ พิมทอง
21 38021 เด็กชาย วิทวัส คุ้มสี
22 38035 เด็กชาย ศุภากร อ่อนอาสัญ
23 38049 เด็กชาย สุชาครีย์ เชียงคํา
24 38054 เด็กชาย สุวิจักขณ์ หอมฟุง้
25 38061 เด็กชาย อภิวิชญ์ หลวงขัน
26 38075 เด็กหญิง กนกพร สาอิ้ม
27 38084 เด็กหญิง กุศลิน พาลุกา
28 38089 เด็กหญิง จิดาภา รุ่งไทย
29 38100 เด็กหญิง ชลาธิณี เสือสุวรรณ
30 38122 เด็กหญิง ธีราพร ทองอิ่ม

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 6

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38126 เด็กหญิง นันทิชา ปานดํา
32 38142 เด็กหญิง พัชรา ใจรักษ์
33 38151 เด็กหญิง แพรวา ยังสุข
34 38162 เด็กหญิง รุ่งวิภารัตน์ กล้าหาญ
35 38165 เด็กหญิง วรรณ์นิภา นิลบรรพต
36 38180 เด็กหญิง วีราพร จูแสน
37 38182 เด็กหญิง ศศิวิมล ใจจันทร์
38 38188 เด็กหญิง สิริมา อ่องเล่ือม
39 38191 เด็กหญิง สุฌาวดี จันทร์แดง
40 38194 เด็กหญิง สุนันทา พุฒแก้ว
41 38207 เด็กหญิง อารัณญา ยิ้มยวน

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 7

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37803 เด็กชาย กัณฑ์อเนก คงชู
2 37808 เด็กชาย กิตติกานต์ ลักษณวิเชียร
3 37823 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชุ่มชื่นดี
4 37829 เด็กชาย เจตนพล จ้อยแก้ว
5 37830 เด็กชาย ฉมาบดี สระทองพิม
6 37847 เด็กชาย ชิษณุชา ประเจิดสกุล
7 37849 เด็กชาย ชูศักด์ิ ฉิมมั่น
8 37864 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นรินโท
9 37881 เด็กชาย ทรงพล พรมตรุษ
10 37889 เด็กชาย ธนกฤต โพธิเ์ปีย่ม
11 37910 เด็กชาย ธีรเดช แปลกจริง
12 37928 เด็กชาย นวพล ศักด์ิเดชานนท์
13 37940 เด็กชาย ปริญญา ม่วงเขียว
14 37945 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปิน่ทอง
15 37977 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทองหล่อ
16 37993 เด็กชาย ยศกร กลํ่ามา
17 37999 เด็กชาย รักษ์พงษ์ คํานึง
18 38004 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สุขเปรมปรีด์
19 38008 เด็กชาย ฤทธิรงค์ สอสุดใจ
20 38025 เด็กชาย ศตคุณ อินสอาด
21 38037 เด็กชาย สพลดนัย ญานุกูล
22 38044 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ เมฆอรุณ
23 38051 เด็กชาย สุริยะ ขําอิ่ม
24 38052 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ถ้วนคํา
25 38057 เด็กชาย อนุกูล ศรีสว่าง
26 38065 เด็กชาย อรรถพร แสนสุข
27 38067 เด็กชาย อรรถวุฒิ เพชรรัตน์
28 37876 เด็กหญิง ดารินทร์ น้อยลือ
29 38076 เด็กหญิง กรกนก เทศกุลณี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 8

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

30 38083 เด็กหญิง กิตติภรณ์ ชนะโต
31 38120 เด็กหญิง ธมลวรรณ อินทร์พล้ัง
32 38127 เด็กหญิง นิดารัตน์ จิตรพินิจ
33 38130 เด็กหญิง ปทิตตา เมฆจันทร์ทรา
34 38131 เด็กหญิง ปนัดดา จิ๋วพรม
35 38134 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พันโชติ
36 38136 เด็กหญิง ปาณิสรา รุ่งเรือง
37 38154 เด็กหญิง ภูริชญา ถาปาวงศ์
38 38168 เด็กหญิง วรัญญา อ่อนจิ๋ว
39 38171 เด็กหญิง วริศรา อภิรพงศ์
40 38173 เด็กหญิง วิจิตรา อินทร์เอี่ยม
41 38202 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แย้มใย

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 9

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37795 เด็กชาย กฤษกร เกตุขาว
2 37811 เด็กชาย กิตติพศ พรรณคง
3 37835 เด็กชาย ชนกันต์ ศิริปโชติ
4 37842 เด็กชาย ชัยรัช หอมเพชร
5 37883 เด็กชาย ทักษ์ บุญบุรี
6 37887 เด็กชาย ธนกร แสงพัด
7 37891 เด็กชาย ธนภัค พันธ์ชัย
8 37896 เด็กชาย ธนะดี โสมสิทธิ์
9 37900 เด็กชาย ธเนศวร ยิ้มช้าง
10 37907 เด็กชาย ธิรวัฒน์ กลํ่าบัว
11 37913 เด็กชาย ธีรภัทร์ ปรีทุง่
12 37923 เด็กชาย นพรัตน์ จันทร์แก้ว
13 37932 เด็กชาย บรรณสรณ์ พรพฤฒิพงศ์
14 37966 เด็กชาย พีรพัฒน์ พึง่ทองคํา
15 37975 เด็กชาย ภาคิน กล่ินทุง่
16 37989 เด็กชาย ภูวดินทร์ จันทร์นิมิตร
17 37994 เด็กชาย ยศวรรธน์ เขียวเหลือง
18 38001 เด็กชาย รัชชานนท์ เขียวกล่ิน
19 38009 เด็กชาย เลิศศักด์ิ แดงทุง่
20 38020 เด็กชาย วิชชากร ต้ังสิริวัฒน์กุล
21 38029 เด็กชาย ศิวพงษ์ อติวงษ์พิทักษ์
22 38030 เด็กชาย ศุภณัฐ ชีเปรม
23 38031 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองหล่อง
24 37935 เด็กหญิง เบญญาภา ดวงดี
25 38078 เด็กหญิง กวิสรา คงจูด
26 38082 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ปรีปาน
27 38085 เด็กหญิง ขวัญชนก มั่นทุง่
28 38101 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ห่วงตุ่น
29 38105 เด็กหญิง ฐิตาพร ต้ังสวัสด์ิ

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

30 38108 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพ็งสว่าง
31 38112 เด็กหญิง ณัฐวดี นุ่มพรม
32 38118 เด็กหญิง ธนัชพร โฉมพุม่
33 38119 เด็กหญิง ธนาพร จุมวุฒิสิ
34 38133 เด็กหญิง ปรดา เกิดป้อม
35 38138 เด็กหญิง ปิยาพัชร พรมทุง่
36 38155 เด็กหญิง มินตรา ประจงจีบ
37 38163 เด็กหญิง วรรณกานต์ ไกรกิจราษฎร์
38 38178 เด็กหญิง วิภาดา เท่ากล่ิน
39 38184 เด็กหญิง สิราวรรณ เขียวบาง
40 38193 เด็กหญิง สุธาสินี ป้อมแก้ว
41 38195 เด็กหญิง สุนิตา ใจแสง
42 38210 เด็กหญิง อุษณิษา อนุเวที

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 11

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37802 เด็กชาย ก้องภพ เหลือหลาย
2 37810 เด็กชาย กิตตินันท์ จําเริญ
3 37843 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญเลิศ
4 37850 เด็กชาย ฐนะรัฐ กัมมา
5 37852 เด็กชาย ณชล แมลงภู่
6 37858 เด็กชาย ณัฐกิจ ใจตา
7 37861 เด็กชาย ณัฐนันท์ จันทร์หอม
8 37862 เด็กชาย ณัฐนินท์ จินดาสุทธิ์
9 37871 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงศาระ
10 37884 เด็กชาย ทิวากร กิติจีราพัฒน์
11 37921 เด็กชาย นครินทร์ บ้านกล้วย
12 37922 เด็กชาย นนทวัฒน์ ถนอมวงษ์
13 37933 เด็กชาย บุพกร มาสิน
14 37934 เด็กชาย บูรณ์พิภพ อินทรโชติ
15 37951 เด็กชาย พงศกร จินดามณี
16 37956 เด็กชาย พชรพล หมอนทอง
17 37958 เด็กชาย พัชรชัย ชูชาติ
18 37959 เด็กชาย พัชรพงศ์ วิจายา
19 37969 เด็กชาย พีรวิชญ์ เทียนทอง
20 37970 เด็กชาย เพรียวพันธ์ ชูชิต
21 37973 เด็กชาย ภัทรกร เขียวเงิน
22 37982 เด็กชาย ภูชิสส์ ยมวัน
23 37985 เด็กชาย ภูมินทร์ สุภาสอน
24 37987 เด็กชาย ภูวดล นิ่มนวล
25 37996 เด็กชาย ยศวริศ ชัยมูลวงศ์
26 38003 เด็กชาย รัชพล ยอดเกล้ียง
27 38011 เด็กชาย วนศักด์ิ ภูพ่ันธุ์
28 38012 เด็กชาย วรเมธ แช่มช้อย
29 38027 เด็กชาย ศานิเทศ ปานทอง
30 38032 เด็กชาย ศุภมงคล สุขไสย

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/8 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38038 เด็กชาย สมภพ มีคุณ
32 38056 เด็กชาย อนวรรษ บัวแก้ว
33 38077 เด็กหญิง กรวรรณ จ๊อกถึง
34 38079 เด็กหญิง กัญญณัท เนียมพา
35 38087 เด็กหญิง จริยาวดี หลาแก้ว
36 38115 เด็กหญิง ดวงกมล ทองสว่าง
37 38116 เด็กหญิง เตมีย์ภรณ์ กล่ินแสง
38 38125 เด็กหญิง นันทรัตน์ อมรเมธากุล
39 38174 เด็กหญิง วิชญาดา ศรีมะเรือง
40 38176 เด็กหญิง วิชญาพร เล่ียมประเสริฐ
41 38189 เด็กหญิง สิริยากร อาจใย
42 38198 เด็กหญิง สุพัตรา สุขมาก

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/8 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37790 เด็กชาย กรเมทร์ บุญนิธิวงศ์
2 37817 เด็กชาย จักรพันธุ์ ชาญเพราะ
3 37827 เด็กชาย จิรายุ มากสกุล
4 37828 เด็กชาย จีระศักด์ิ ฤทธิเ์รือง
5 37837 เด็กชาย ชยพัฒน์ ทัง่โต
6 37838 เด็กชาย ชัยพร ธัญญะ
7 37844 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญเม่น
8 37845 เด็กชาย ชาคริต กอเดช
9 37851 เด็กชาย ณชพล กล่อมยิ้ม
10 37855 เด็กชาย ณภัทร บ้านกล้วย
11 37872 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุรีราช
12 37879 เด็กชาย ตันติกร แก้วสุข
13 37880 เด็กชาย เตชิน สวนคํา
14 37885 เด็กชาย ธนกภัทร์ นิลขลัง
15 37892 เด็กชาย ธนภัทร สร้อยสน
16 37893 เด็กชาย ธนภัทร ทยานรัมย์
17 37899 เด็กชาย ธนากฤษ แก้วทุง่
18 37925 เด็กชาย นภัทร แช่มช้อย
19 37968 เด็กชาย พีรภัทร แก้ววิเชียร
20 37990 เด็กชาย มณฑล ชื่นอ่อน
21 37991 เด็กชาย มณฑล แจ้งกระสัน
22 37995 เด็กชาย ยศวรรธน์ ใจหาญ
23 38007 เด็กชาย รัฐวุฒิ พุฒนาค
24 38023 เด็กชาย วีรภัทร์ รอดทัพ
25 38040 เด็กชาย สหรัถ เจริญสุข
26 38045 เด็กชาย สิรดนัย จิตวิเศษ
27 38047 เด็กชาย สิรวิชญ์ เกษรบัว
28 38048 เด็กชาย สิรายุ โตง้ิว
29 38060 เด็กชาย อภิลักษณ์ รัตน์บ้านด่าน
30 38073 เด็กหญิง กชกร สุขจ้อย

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/9 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38074 เด็กหญิง กชกร อาจใย
32 38091 เด็กหญิง จิราพร แหยมทุง่
33 38093 เด็กหญิง จุฑามาศ สิงห์ลอ
34 38109 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพ็งสว่าง
35 38117 เด็กหญิง ทิวาพร ใจดี
36 38137 เด็กหญิง ปาริฉัตร ชีวาจร
37 38145 เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญมี
38 38150 เด็กหญิง แพรวเพชรนภา ส่งพ่วง
39 38153 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ อ่วมบุญ
40 38167 เด็กหญิง วรลักษณ์ อินทนพ
41 38172 เด็กหญิง วริศรา ทองหมู่
42 38200 เด็กหญิง สุภาภรณ์ ครุฑทุง่

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/9 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37797 เด็กชาย กฤษฎิพ์ิศาล พลอยครุฑ
2 37799 เด็กชาย กฤษดากร ภูจ่ีน
3 37805 เด็กชาย กันทรากร ว่องไว
4 37812 เด็กชาย กิตติศักด์ิ บุญเทศ
5 37815 เด็กชาย คณิศร ผู้บุตร
6 37839 เด็กชาย ชัยพัทธ์ ทับโทน
7 37857 เด็กชาย ณัฏฐากร ศิริโภคา
8 37867 เด็กชาย ณัฐภูมิ กร่ิมเพชร
9 37869 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิลสนธิ
10 37890 เด็กชาย ธนพิชญ์ จันทร์วัฒนพงษ์
11 37894 เด็กชาย ธนวันต์ รักวุน่
12 37898 เด็กชาย ธนากร ยาทรัพย์
13 37903 เด็กชาย ธรรมวัฒน์ จั่นจีน
14 37911 เด็กชาย ธีรพล บัวนวล
15 37916 เด็กชาย ธีรภัทร ร่มโพธิ์
16 37918 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เงินคง
17 37937 เด็กชาย ปฏิพล หาญอยู่
18 37939 เด็กชาย ปรัญชัย เกื้อกูล
19 37949 เด็กชาย ปูนณกัณฑ์ กันเพ็ง
20 37952 เด็กชาย พงศธร นมเนย
21 37957 เด็กชาย พชรพล เอมทิม
22 37972 เด็กชาย ภคพงศ์ นกเพชร
23 37986 เด็กชาย ภูริต ยวงใย
24 37998 เด็กชาย รณัสถ์ชัย สงสัย
25 38016 เด็กชาย วันภากร ปานทอง
26 38070 เด็กชาย อานนท์ พรมจาด
27 38081 เด็กหญิง กัญญาพัชร เหน่งแดง
28 38095 เด็กหญิง ชญาดา แจ่มทุง่
29 38098 เด็กหญิง ชนกสุดา เปรมอ้น
30 38099 เด็กหญิง ชนานันท์ บวบหอม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/10 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38114 เด็กหญิง ณิชา บังวรรณ์
32 38144 เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุวรรณรัตน์
33 38149 เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ ชาตาดี
34 38161 เด็กหญิง รินรดา อู่ขํา
35 38164 เด็กหญิง วรรณชนก ศรีบุระ
36 38166 เด็กหญิง วรรณพร เขียวพุฒ
37 38179 เด็กหญิง วิลัยพร เพลี
38 38181 เด็กหญิง ศรีสุดา โตพงษ์
39 38183 เด็กหญิง ศิริมาต รอดนุช
40 38186 เด็กหญิง สิริกร จ๊อกถึง
41 38187 เด็กหญิง สิรินยา ม่วงจาด
42 38206 เด็กหญิง อริสา เครือกลัด

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/10 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37789 เด็กชาย กรณ์ดนัย สุรเดช
2 37791 เด็กชาย กรรชัย เหล่ียมการค้า
3 37813 เด็กชาย กีรติ บุญเหมือน
4 37814 เด็กชาย เขมทัต ประดิษฐ์ผล
5 37816 เด็กชาย คุณาสิน มณีสาย
6 37819 เด็กชาย จารุวิทย์ ทิมอิ่ม
7 37822 เด็กชาย จิรภัทร เขียวแก้ว
8 37825 เด็กชาย จิระพงศ์ สังข์ทอง
9 37836 เด็กชาย ชนพัฒน์ จันทร์พิทักษ์
10 37846 เด็กชาย ชาตวิทย์ พุทธจันทร์
11 37848 เด็กชาย ชุติพนธ์ เสือเพ็ง
12 37863 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สีนวล
13 37868 เด็กชาย ณัฐรัตน์ ม่วงทอง
14 37875 เด็กชาย ดนุภัทร ทัพไทย
15 37906 เด็กชาย ธันวา สาทสังข์
16 37920 เด็กชาย ธีรินทร์ คงแป้น
17 37942 เด็กชาย ปวริศ วงษ์พูนธีรกุล
18 37961 เด็กชาย พัสกร สังข์ทุง่
19 38000 เด็กชาย รัชชภูมิ เปีย่มศรี
20 38005 เด็กชาย รัฐภูมิ ชัยวรรณ์
21 38006 เด็กชาย รัฐภูมิ นึกชนะ
22 38015 เด็กชาย วสุพิชย์ ทัฬหสิริเวทย์
23 38024 เด็กชาย วุฒิภัทร กลัดสําเนียง
24 38036 เด็กชาย สนธยา อินจร
25 38039 เด็กชาย สหรัฐ แสงทอง
26 38055 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ อยู่แย้ม
27 38059 เด็กชาย อภิรักษ์ ใจใหญ่
28 38072 เด็กชาย เอกวิศว์ เกตุกล่ัน
29 38096 เด็กหญิง ชญานันท์ สุขเสริฐ
30 38111 เด็กหญิง ณัฐยาภรณ์ พึง่หวัง

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/11 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38113 เด็กหญิง ณิชญาดา อิ่มบู่
32 38123 เด็กหญิง นงนภัส เลิกดี
33 38140 เด็กหญิง พรนัชชา พูลพินิจ
34 38148 เด็กหญิง พิมพกานต์ นิลนุ้ย
35 38157 เด็กหญิง เยาวภา บุญคง
36 38169 เด็กหญิง วรัญญา ลพคํา
37 38190 เด็กหญิง สุชาวดี ทองอนันต์
38 38196 เด็กหญิง สุนิสา พรมโท้
39 38208 เด็กหญิง อําไพวรรณ เรืองวงค์
40 38211 เด็กหญิง อุษา บุญคง

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/11 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.1 หน้า 19

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 37794 เด็กชาย กฤติภัทร บุญเพิม่
2 37824 เด็กชาย จิระวัฒน์ บุตรวงศ์
3 37832 เด็กชาย เฉลิมชัย บัวแดง
4 37856 เด็กชาย ณัฎฐพัชร์ มหัทธนะพงษ์ชัย
5 37859 เด็กชาย ณัฐชนนท์ อินดี
6 37865 เด็กชาย ณัฐพล กรมไธสง
7 37882 เด็กชาย ทรงภพ บุญประสิทธิ์
8 37901 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ แก้วหนู
9 37904 เด็กชาย ธวัชชัย บุญลือ
10 37924 เด็กชาย นพวิทย์ วันแก้ว
11 37926 เด็กชาย นภัสกร กล่องชู
12 37927 เด็กชาย นราพัฒน์ รอดคง
13 37929 เด็กชาย นันทพงศ์ กันเพ็ง
14 37943 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ อยู่ทอง
15 37944 เด็กชาย ปัญญากร กุลเทพรม
16 37948 เด็กชาย ปุณยวัจน์ พงศ์ภัคพสิษฐ์
17 37954 เด็กชาย พงษ์ณรงค์ เฉียงเมือง
18 37967 เด็กชาย พีรพัฒน์ บัวป้อม
19 37976 เด็กชาย ภาคิน พิงขุนทด
20 37978 เด็กชาย ภาโณตม์ มาลาพานิช
21 37981 เด็กชาย ภูชิตญ์ ผู้ค้าขาย
22 38002 เด็กชาย รัชนาท กันทะเขียว
23 38014 เด็กชาย วรากร ทิมมี
24 38017 เด็กชาย วาณิชย์ โพธิเ์รือง
25 38026 เด็กชาย ศตวรรษ ลําพา
26 38050 เด็กชาย สุทธิรักษ์ อิ่มม่วง
27 38053 เด็กชาย สุวรรณภูมิ เกตุสอน
28 38062 เด็กชาย อภิสิทธิ์ แสนโคตร
29 38063 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ภูพ่ัด
30 38068 เด็กชาย อัคคพล กล่องชู

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/12 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 38071 เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ สุขพันธ์
32 38110 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองทุง่
33 38129 เด็กหญิง บุญญรัตน์ จักษุ
34 38147 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ฟักมั่ง
35 38152 เด็กหญิง ภัทรวรรณ อินอยู่
36 38158 เด็กหญิง รติมา เอี่ยมอ่อน
37 38159 เด็กหญิง รพีภรณ์ คําเปล่ง
38 38170 เด็กหญิง วรัญญา พันเทศ
39 38192 เด็กหญิง สุทธิตา โตเอี่ยม
40 38205 เด็กหญิง อรพินท์ เกตุเต็ม

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/12 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
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